REGLEMENT VAN TOEKENNING I
Dit reglement regelt de toekenning van financiële bijdragen aan begunstigden om hen in staat te
stellen een Wetenschappelijk Opleiding of Hogere Beroeps Opleiding te genieten met als doel het
behalen van de Mastertitel of de Bachelortitel.
ARTIKEL 1, PROCEDURE
1. Afhankelijk van de inkomsten van het leen en van de lopende verplichtingen stelt het bestuur
jaarlijks het aantal toe te kennen bijdragen vast, alsook de grootte daarvan. Een opgave hiervan
wordt vermeld op de website www.devieroudebolswarderstudielenen.nl
2. Indien één of meer bijdragen kunnen worden verleend, maakt het bestuur jaarlijks - uiterlijk in de
maand maart - op de website www.devieroudebolswarderstudielenen.nl bekend dat in de maand
juni van dat jaar een toekenning zal plaats hebben. In de bekendmaking zal onder andere worden
vermeld hoe sollicitanten in het bezit kunnen komen van dit reglement en het verplichte
sollicitatieformulier.
3. Bij hun beslissing over de toekenning van een bijdrage zal het bestuur rekening houden met de
financiële draagkracht van de sollicitant, zijn/haar partner, respectievelijk zijn/haar ouders of
verzorgers. Voor een juiste toetsing verlangen zij bij de sollicitatie overlegging van de meest recente
authentieke bewijsstukken van het inkomen van genoemde personen.
4. De bijdrage wordt voor één jaar verstrekt. Begunstigden die ook voor het volgende jaar in
aanmerking willen komen, moeten daarnaar opnieuw solliciteren.
5. Aan een begunstigde wordt ten hoogste zes maal een bijdrage toegekend. Hiervan kan worden
afgeweken indien naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding
geven. Een begunstigde komt niet meer in aanmerking voor een bijdrage met ingang van het jaar
waarin de studie is voltooid
ARTIKEL 2, VOORWAARDEN
Sollicitanten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Zij behoren tot de categorieën van personen die op grond van de in artikel 3 genoemde
bekendmaking zijn toegelaten om te solliciteren. Indien dit van toepassing is overleggen zij bij hun
sollicitatie bewijsstukken waaruit aannemelijk wordt gemaakt dat zij behoren tot het nageslacht van
de stichters.
2. Zij verstrekken bij hun sollicitatie uitgebreide gegevens omtrent hun personalia en maken voor
hun sollicitatie gebruik van het voorgeschreven sollicitatieformulier.
3. Zij tonen aan dat zij goede studieresultaten hebben behaald. Als bewijs daarvan overleggen zij bij
hun sollicitatie de cijferlijsten cq rapporten over de laatste vier kwartalen van de inrichting waar zij
op dat moment hun opleiding genieten.
4. Zij geven op welk onderwijs zij van plan zijn te volgen en aan welke inrichting zij dit willen doen.
5. Zij geven bij hun sollicitatie op of zij al gebruik maken van één of meer toelagen of beurzen van
derden en zo ja; welke toelagen en beurzen dit zijn, tot welke bedragen en onder welke
voorwaarden.
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6. Wanneer een begunstigde - na toekenning van een bijdrage van het Leen - zonder toestemming
van het bestuur een toelage of beurs aanvaardt die niet in de eerdere opgave was opgenomen,
vervalt het recht op de bijdrage van rechtswege.
7. Wanneer naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven,
kan op verzoek van de begunstigde van bovengenoemde bepaling (art. 2, lid 6) ontheffing verlenen.
8. Een bijdrage is uitsluitend bestemd voor de betaling van studiekosten door de begunstigde, in
overeenstemming met de geldende Akte van Toekenning.
ARTIKEL 3, VOORWAARDEN ROND UITBETALING
1. De begunstigde ontvangt een ‘Akte Van Toekenning’ die door het bestuur is opgemaakt. De
bijdrage wordt in de regel uitbetaald vóór 1 december van het jaar van toekenning.
2. Indien - naar het oordeel van het bestuur- de bijdrage nog niet definitief kan worden toegekend,
ontvangt de sollicitant een ‘Akte Van Toekenning Onder Voorwaarden’. De gestelde voorwaarden
worden in een afzonderlijk schrijven aan de sollicitant bekendgemaakt.
3. Nadat - naar het oordeel van het bestuur - aan de voorwaarden is voldaan, wordt de ‘Akte Van
Toekenning Onder Voorwaarden’ omgezet in een ‘Akte Van Toekenning’. De bijdrage wordt in dat
geval uitbetaald vóór of omstreeks 1 maart van het jaar volgende op het jaar van toekenning.
ARTIKEL 4, AFSLUITEND WERKSTUK
1. Indien de studie wordt afgesloten met een scriptie of ander schriftelijk werkstuk dan zendt de
begunstigde daarvan één exemplaar aan het bestuur toe.
ARTIKEL 5, ALGEMENE BEPALING
Met het van kracht worden van dit reglement is het vorige reglement vervallen.

Vastgesteld door het bestuur,
Bolsward, 24 november 2015
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